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Resumo:  O artigo se presta a estabelecer a necessária relação entre a atuação do Poder 
Público para com a busca pelo desenvolvimento, isso na sua atuação perante o mercado 
quanto da aquisição de produtos e serviços, propondo, ao final, possível alteração legislativa 
para fins de maior efetivação da seleção da proposta mais vantajosa para a administração 
com vista à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  
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Abstract:  The article lends to establish the necessary relationship between the performance 
of the government towards into the quest for development, that in his performance before the 
market and the acquisition of products and services, providing, at end, possible legislative 
changes to achieve highest effectiveness of selection the most advantageous tender for the 
administration to promote sustainable national development. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se analisar e estabelecer um paralelo, tecendo diversas considerações sobre a 

necessidade de buscar o desenvolvimento, desde que sustentável, com o fito especial da 

atuação o Poder Público em suas aquisições. 

 

Eis que são nos gastos dos recursos públicos as melhores possibilidades de vincular 

despesas a uma atividade que possa vir a ser pautada como digna do adjetivo sustentável, 
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procura-se estabelecer uma análise do que viria a ser desenvolvimento, bem como se há 

interesse em sua discussão;  procura-se analisar o que se entende por sustentabilidade, 

aproximado os dois objetos de estudo;  por fim, passa a analisar a atividade de compra e 

contratação do Poder Público, sugerindo-se efetivas modificações a fim de dar maior 

efetividade, em caráter ambiental, aos procedimentos que devem ser obrigatoriamente 

observados, inclusive analisando alguns atos e exigência que já são impingidos. 

 

Conclui-se, ao final, o quão necessária se faz a efetiva modificação legislativa atinente às 

aquisições públicas, isso para tentar atingir um bom conceito daquilo que se espera de 

atividade sustentável pelo erário. 

 

2.  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Para fins de fundamentação, há de serem introduzidos dois conceitos ímpares:  o de 

desenvolvimento e o de sustentabilidade. 

 

O ato de desenvolver está ligado a cinco grandes grupos de significados: ao de crescimento, 

ao de progresso, ao de prosseguimento, ao de aperfeiçoamento  e ao de exposição.  Todos 

os significados dão a noção de uma transcendência, de uma passagem de um ponto para 

outro, em uma melhora de condição.  Tem um significado positivo, algo a ser possivelmente 

desejável.  Assim é descrito no preâmbulo da Constituição: 

  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

A fim de almejar um futuro melhor, assegurando o desenvolvimento da sociedade, vieram a 

constituir tal desejo em um dos objetivos fundamentais da República: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
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Todos os incisos apresentam-se inseridos no continente do segundo, sendo novamente 

destacado o desejo de desenvolvimento novamente já no tão estudado artigo 5º, incisos 

XXVI e XXIX.  Porém, dentre as diversas facetas atribuídas ao desenvolvimento, necessário 

destacar duas primordiais a serem estudadas na seara do curso, eis que atreladas ao 

paradoxo existente entre a necessidade de buscar o desenvolvimento e a obrigação de 

preservar o ambiente para as gerações futuras. 

 

Quando da menção à ordem econômica e financeira, o legislador constituinte atribuiu à lei 

infraconstitucional regular a atividade econômica, atribuindo ao Estado do dever de agir 

como agente normativo e regulador, estabelecendo as diretrizes e bases para o 

desenvolvimento nacional equilibrado, compatibilizando-o aos planejamentos inerentes à 

evolução nacional e regional.  Segue:  

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento 
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais 
de desenvolvimento. 

 

E mais.  Ao tratar de política urbana, a Constituição determina especificadamente ao menor 

dos entes federados (não em importância, mas efetivamente em tamanho e orçamento) a 

regulação do desenvolvimento das funções sociais, a fim de garantir o bem-estar dos 

cidadãos, sempre tendo por pauta a questão ambiental.  Observe-se: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 
mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. 

 

Analisa-se o referido artigo frente ao 225 da Constituição Federal: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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Já por sustentabilidade também se pode aferir a capacidade do ser humano interagir com o 

mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das 

gerações futuras.  O conceito de sustentabilidade é complexo, diverso, amplo, eis que 

atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas em comum tem a capacidade de 

integrar questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais: 

 

A questão social, grosso modo, há de ser primordialmente respeitado o ser humano, e este 

dispensar o mesmo respeito para com a natureza. E do ponto de vista humano, ele próprio é 

a parte mais importante do meio ambiente.  No que tange à questão energética, não há 

desenvolvimento sem energia;.  e se a economia não se desenvolve, as condições de vida 

das populações não condizem com certa dignidade. Já o meio ambiente degradado abrevia 

o tempo de vida de todo o ser humano; a economia não se desenvolve; o futuro fica 

insustentável. 

 

No que tange ao conceito de desenvolvimento sustentável pode, de forma muito singela e 

simplificada, ser entendido como o desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas 

próprias necessidades - foi concebido de modo a conciliar as reivindicações dos defensores 

do desenvolvimento econômico como as preocupações de setores interessados na 

conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Dentre outras conquistas, a 

Conferência elaborou a chamada “Agenda 21”, um amplo e abrangente programa de ação, 

visando à sustentabilidade global sob a ótica do século XXI.  

 

No entanto, CRISTIANO LUIS LENZI esclarece que a conceituação de desenvolvimento 

sustentável (DS) está distante de um consenso, principalmente no âmbito da sociologia: 

 

Num artigo, Weinber, Scheneiberg e Pellow (1996) observam que, em virtude das 
qualidades que a literatura das Ciências Sociais atribuem ao conceito de DS, este último 
passou a ser considerado como desinteressante; senão infantil, para a análise 
sociológica. Os autores salientam que os seguintes adjetivos têm sido utilizados para 
falar sobre DS: vago, vazio, impreciso e inexpressivo. (...)”1. 

 

Ressalta o mesmo autor, que essa visão de que desenvolvimento sustentável é uma 

expressão vaga, imprecisa e inexpressiva parece ser predominante na sociologia, citando 

obra de Richardson (1997), para quem desenvolvimento sustentável seria apenas um 

                                                           
1  LENZI, Cristiano Luis. Sociologia ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. Edusc, 
Bauru/SP, 2006, p. 90. 
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“engano político”. Representaria sim uma fraude, uma vez que tenta camuflar a contradição 

entre a finitude de terra e o caráter expansionista da sociedade industrial2 .  Ou seja, 

desenvolvimento sustentável seria um clichê, sendo que apesar de todos prestarem-lhe 

homenagens, ninguém conseguiria defini-lo com precisão. 

 

Contudo, LENZI esclarece que para outros, como Lash, Szerszynski e Wynne (1996), o 

termo desenvolvimento sustentável surgiu para destacar a relevância de questões como 

igualdade, justiça e direitos humanos. Além disso, teria incentivado uma visão cultural e 

construtivista da relação entre ambiente e sociedade.  

 

Destaca referido autor que o desenvolvimento sustentável gozaria de conceito político tão 

relevante quanto são “democracia”, “justiça” e “liberdade”.  JOSE ELI DA VEIGA acrescenta 

que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável seriam, na verdade, um novo valor, 

similar a justiça social, voltado para o futuro, isto é, seria o “valor de amanhã”3. 

 

Assim, ao mesmo tempo em que alguns cientistas sociais rechaçam a utilização da 

expressão desenvolvimento sustentável, pois impróprio e inadequado, outros defendem o 

termo, destacando que os benefícios de seu emprego são muito maiores que os malefícios 

decorrentes das tensões conceituais. Isto porque além do impacto político, teria relevante 

participação cultural, despertando na sociedade a reflexão sobre o meio ambiente e 

mudança de condutas visando sua preservação.  Por tais motivos é que LENZI destaca que 

felizmente os temas desenvolvimento sustentável e sustentabilidade começam a ganhar 

relevância entre os cientistas sociais importantes da atualidade e propõe refletir sobre 

algumas das críticas relativas ao tema, a fim de compreendê-lo melhor.  Observa o referido 

autor que buscar um significado único e preciso de desenvolvimento sustentável é 

equivocado, pois estaria baseada numa visão distorcida da natureza e da função dos 

conceitos políticos. A diversidade de conceitos não deve ser vista como falta de precisão. 

Mas sim extrair o que há de comum nestes conceitos: relevância para a vida política (justiça, 

democracia, função social da propriedade, sustentabilidade etc.). E complementa citando 

SKIRBEKK (1994, p. 4):  

 

                                                           
2 Opus cit, p. 90. 
3
 VEIGA, José Eli. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. Editora Senac, São Paulo, 2010, p.13. 
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“a diversidade de conceitos é importante para a reflexão e o debate. A noção de 
sustentabilidade é essencialmente normativa, exigindo uma discussão contínua sobre 
prioridade éticas”4. 

 

No entanto, VEIGA levanta outra questão relevante ao tema. Se não há consenso quanto ao 

conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, o mesmo não se pode afirmar 

sobre a insustentabilidade ou sobre desenvolvimento insustentável. E questiona sem 

apresentar resposta: é possível conciliar continuidade do crescimento econômico com 

exigência de sustentabilidade? Prosperidade e desenvolvimento sempre dependerão de 

crescimento econômico?5.  As questões suscitadas por VEIGA expõe a constante tensão 

existente entre o desenvolvimento econômico e meio ambiente, especialmente no que tange 

a expropriação ou exploração dos recursos naturais. Se, como exposto, não se obtém 

consenso quanto ao conceito de desenvolvimento sustentável, certo é que o oposto 

(insustentável) não goza de tamanho dissenso. 

 

A insustentabilidade é passível de mensuração, se não exata, ao menos aproximada, em 

razão da deterioração de recursos não renováveis ou da possibilidade do ecossistema 

perder sua resiliência, isto é, perder sua capacidade de absorver as contingências sofridas e 

se restabelecer.  Neste sentido, VEIGA cuida de afastar a ideia de que sustentabilidade do 

ecossistema corresponde ao simples equilíbrio, pois o que define sua sobrevivência não é a 

harmonização pura e simples ou a racionalização superficial da utilização de seus recurso, 

mas sim a resiliência, que permite se reestruturar e restabelecer suas funções quando sofre 

distúrbios.6 

 

Outro ponto destacado por VEIGA em sentido negativo, é a utilização do PIB como indicador 

de desenvolvimento econômico. Firma referido autor que o PIB não é meio hábil a revelar 

simultaneamente o grau de sustentabilidade do progresso socioeconômico e o grau de 

qualidade de vida que dele decorre, pois abrange atividades mercantis e ignora a 

depreciação dos recursos naturais e humanos.  Entende ainda referido autor que não existe, 

infelizmente, um indicador capaz de realizar a análise do desenvolvimento sustentável, 

destacando que a ciência econômica possui três correntes básicas a respeito do tema 

(sustentabilidade): a convencional, a ecológica e a que busca uma terceira via: 

 

                                                           
4
 LENZI, Cristiano Luis. Sociologia ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. Edusc, Bauru/SP, 

2006, p. 94. 
5
 VEIGA, José Eli. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. Editora Senac, São Paulo, 2010, p.14. 

6
 VEIGA, José Eli. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. Editora Senac, São Paulo, 2010, p.17. 
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a) convencional – a recuperação ambienta começaria a se sobrepor a degradação quando a 

renda per capta do país estivesse próxima a U$ 20 mil. Maximizando o crescimento 

econômico, consequência natural seria a sustentabilidade. Enquanto não atingida aquela 

renda per capta o crescimento econômico não poderia ser influenciado por preocupações 

com a proteção dos ecossistemas – Curva de Kuznets Ambiental; 

 

b) ecológica – defendem que as nações que já atingiram altos níveis de desenvolvimento, 

deveriam planejar uma transição para um modo mais avançado de prosperidade sem 

crescimento, inclusive auxiliando as noções menos desenvolvidas para que obtenham um 

desenvolvimento pautado em estilos ambientalmente menos agressivos. Esta corrente é 

atacada por alguns pois negaria o sistema capitalista, para outros seria incompatível com a 

democracia e ainda por aqueles que defendem que não pode haver qualquer obstáculo ao 

crescimento econômico; 

 

c) terceira via – pregam a progressiva reconfiguração do processo produtivo, na qual a 

oferta de bens e serviços tenderia a ganhar em ecoeficiência, desmaterializando-se e 

ficando cada vez menos intensiva em energia. Sustentam que a economia poderia continuar 

a crescer, sem que limites ecológicos fossem rompidos, ou que recursos naturais viessem a 

se esgotar. Porém cita estudos recentes (2009 – Prosperity without Growth?) no sentido de 

que a reconfiguração do processo produtivo não reduziu o consumo.7 

 

Por entender que as correntes destacadas possuem falhas em seus fundamentos, VEIGA 

defende que a busca da sustentabilidade necessita de “uma macroeconomia que, além de 

reconhecer os sérios limites naturais à expansão das atividades econômicas, rompa com a 

lógica social do consumismo”8. No entanto, destaca que infelizmente é forçoso constatar que 

tal macroeconomia inexiste.  Ainda para VEIGA o foco do debate sobre a sustentabilidade 

seria a esperança de que a humanidade deixe de abreviar o prazo de sua inevitável 

extinção, cuidando da biocapacidade dos ecossistemas dos quais depende. E finaliza 

indicando algumas questões para reflexão: 

 

                                                           
7
 VEIGA, José Eli. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. Editora Senac, São Paulo, 2010, p. 21-

25. 
8
 VEIGA, José Eli. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. Editora Senac, São Paulo, 2010, p. 21-

26. 
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a) em que patamar de urgência estaria a busca pela sustentabilidade, na escala de 

prioridades da sociedade contemporânea? 

 

b) a crise de insustentabilidade será superada por meio de uma transformação radical do 

modelo dominante de civilização ou pode ser superada com inovações, adaptações e 

reformas incrementais? 

  

c) a luta pela sustentabilidade deve-se ater a questões relacionadas ao meio ambiente ou 

demanda enfrentamento de grandes problemas sociais, econômicos e políticos da 

atualidade? 

 

Aprimorado esse conceito, há de ser analisada a atuação do Poder Público na condução 

efetiva como agente normativo e regulador, estabelecendo as diretrizes e bases para o 

desenvolvimento nacional equilibrado em harmonia com as respostas aos questionamentos 

estabelecidos, procurando uma resposta convincente para tal atuação. 

 

3.  COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

 

O procedimento de compra do Poder Público é burocrático e demorado, eis que vinculado a 

exigências de procedimentos prévios para a contratação.  É a licitação, (conceito), o 

procedimento obrigatório prévio à contratação pela Administração. 

 

Por certo, as compras públicas, em suas exceções, também são dispensadas de 

procedimento licitatório, ou mesmo tal é inexigível, conforme os tipos inseridos nos artigos 

24 e 25 da lei 8.666/93.  Mesmo que exceções, a preocupação com a sustentabilidade 

deveria permear tais procedimentos, o que na prática não se apura.  Por tal razão o 

problema exposto no artigo dá um passo a trás, não se preocupando somente com 

licitações sustentáveis, mas sim com todo e qualquer procedimento de compra ou aquisição 

de serviço, em qualquer esfera de contratação entre as partes poder público e particular, 

seja qual for o procedimento de tomada de bens deste em benefício daquele, em prol dos 

cidadãos. 

 

Várias laudas foram escritas sobre licitações sustentáveis, as quais, adotando 

procedimentos inseridos em portaria ou pequenos atos normativos, tendem a dar à 

aquisição de bem ou serviço pelo Poder Público a determinada preocupação com o 
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desenvolvimento sustentável.  Assim, a discussão que se atela não tem por finalidade 

apenas discutir a inserção de licitações sustentáveis no ambiente de compra do Poder 

Público, mas sim, efetivamente, dar sugestões à adoção do caráter sustentável obrigatório a 

todo e qualquer procedimento de compra do poder público, abordando o problema não com 

simples orientações ou adoções de manuais com esta ou aquela portaria, buscando assim 

efetivo desenvolvimento sustentável.   

 

Obrigar o Poder Público, com a força efetiva da lei, a adotar procedimentos sustentáveis de 

compras, sob pena de não aprovação de contas ou responsabilidade do gestor, apresentaria 

um início de solução a questões ambientais que merecem ser tratadas com a devida 

seriedade.  

 

Nas diversas esferas de atuação do Poder Público, encontra-se várias orientações, 

produzidas em portarias ou manuais que se destinam apenas a oritentar, procedimentos de 

compras com a preocupação da sustentabilidade, sendo que não basta.  A título de 

exemplo, citam-se o Manual de Compras Sustentáveis do Tribunal de Contas da União, o 

manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia Geral da União, a Guia de Inclusão de 

Critérios de Sustentabilidade nas Contratações da Justiça do Trabalho, et cetera, todos 

facilmente acessíveis nas páginas das referidas instituições mencionadas. 

 

Ocorre que há de ser inserido no ordenamento procedimentos obrigatórios que visem a lidar 

com a preocupação com o ambiente. 

 

A lei 12.349/2010 veio a modificar o artigo 3o. da lei 8.666/93, inserindo como princípio 

basilar da aquisição pública, além da preocupação com a isonomia, com a seleção da 

proposta mais vantajosa, com o julgamento objetivo e com a vinculação ao instrumento 

convocatório, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável , atrelando ainda o 

procedimento aos demais princípios básicos da administração inseridos no caput do artigo 

37 da Constituição Federal.  Segue in verbis o dito artigo 3o.: 

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
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Na adoção do princípio do desenvolvimento nacional sustentável observa-se que há amparo 

constitucional não só para às licitações sustentáveis, mas também para com todo o 

procedimento de compra do Poder Público.  

 

É do artigo 225 da constituição que emana a necessidade de instituição do direito ao meio 

ambiente equilibrado, direito fundamental esse de terceira geração, sendo efetiva obrigação 

do Poder Público assegurar esse direito.  Se já não bastasse, o artigo 170, também da 

Constituição Federal, em seu inciso V apresenta como dos princípios informadores da 

ordem econômica o da proteção ao meio ambiente, “inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação”.  Que se busque tal tratamento diferenciado! 

 

Uma das possíveis soluções para uma maior efetividade sustentável aos procedimentos de 

compras seria a modificação do artigo 30 da lei 8.666/93. Extenso, nele discorre-se sobre 

toda a documentação relativa à qualificação técnica.  Tal expressão, a ensinamento de 

MARÇAL JUSTEN FILHO,  

 

“tem grande amplitude e significado.  Em temos sumários, consiste no domínio de 
conhecimento e habilidades teóricas e práticas para execução do objeto contratado.  
Isso abrange, inclusive, a situação de regularidade em face de organismos encarregados 
de regular determinada profissão.  Na ordenação procedimental tradicional, essa 
qualificação técnica deverá ser investigada em fase anterior ao exame das propostas e 
não se pode nem sequer admitir a formulação de propostas por parte de quem não 
dispuser de condições técnicas de executar a prestação.” 

 

E é na atuação vinculatória do artigo 30 da lei 8.666/93 que pode vir a residir a proposta 

para a adoção obrigatória de procedimentos de compas sustentáveis.  Em numerus clausus, 

o dito artigo, quando dos incisos atrelados ao caput, limita a comprovação da qualidade 

técnica dos futuros fornecedores do Poder Público a registros e comprovações, vindo em 

seu inciso IV, ordenar o atendimento de requisitos inerentes a leis especiais, quando for o 

caso.  E a preservação do meio ambiente seria o caso!  Várias condutas sustentáveis já vem 

sendo aplicadas por força de pequenas regulamentações, não inseridas por lei, tornando-as 

passíveis de impugnações.  É o que se depara com alguns manuais de compras, conforme 

mencionado retro.  Além de tais manuais, presentes ainda algumas portarias que adotam a 

mesma conduta.  Porém, ainda não ganham efetiva força de LEI, coagindo o administrador 

público adotar determinados procedimentos sob pena de, por exemplo, vir a ter suas contas 

desaprovadas pelos respectivos órgãos de controle. 
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Salienta-se inclusive que, na esfera ambiental, a responsabilidade pelas ditas condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 

ou jurídicas, a sanções penais, civis e administrativas, a teor do parágrafo 3º. do artigo 225 

da Constituição Federal.  E, uma vez regulamentada a exigência à adoção de determinadas 

práticas sustentáveis na aquisição pelo Poder Público, conduta diversa poderia vir a ser 

interpretada como lesiva ao meio ambiente. 

 

Tome-se por exemplo a significativa modificação legislativa utilizada para impulsionar a 

contratação pelo Poder Público das micro e pequenas empresas.  A lei complementar 

147/2014, a qual veio a implementar a legislação aplicável à dita contratação, alterou a lei 

complementar 123/2006, sendo que esta instituiu o estatuto nacional da micro e pequena 

empresa.  Em especial modificação, isso em seu artigo 47, a legislação retirou a contratação 

destas empresas do campo das “possibilidades”, isso para ingressar no campo da 

“obrigatoriedade”.  Antes da vigência da modificação, as contratações públicas dos entes 

federados poderiam dar tratamento diferenciado e simplificado para as micro e pequenas 

empresas, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social.  Com as 

alterações, as contratações públicas devem dar tratamento diferenciado àquelas empresas.  

E, a fim que não viessem socorrer lacunas aos mal intencionados, determinou que, 

enquanto não viesse a ser regulamentada a legislação estadual, municipal ou regulamento 

específico de cada órgão, aplicar-se-ia a legislação federal.  É a ordem o parágrafo único do 

dito artigo 47 da lei 8.666/93.  Ainda nesse contexto, o artigo 48 da lei complementar 123/06, 

modificada em 2014, ordena a inserção de procedimentos de compras dos entes federados 

e instituições correlatas a obrigação de realizar processos licitatórios exclusivos à 

participação de micro e pequenas empresas, parcelando ainda aquisição obrigatória por 

estas na adoção de determinados procedimentos.  É o direito, reconhecendo da importância 

da micro e pequena empresa, vindo a atuar em prol dessas instituições, corolário do inciso 

IX do artigo 170 e do artigo 179, ambos da Constituição Federal.  E com tais disposições 

deve a necessidade de desenvolvimento sustentável vir a tomar lições. 

 

Deve o ordenamento abandonar o campo da possibilidade para ingressar na 

obrigatoriedade das contratações e procedimentos que se demonstrem sustentáveis, 

equalizados com as novas regras e tecnologias que se preocupem com o futuro dos 

cidadãos.  Em vista a privilegiar o meio ambiente, adotar na legislação aplicável ao tema a 

ordem do Poder Público preocupar-se não somente para com a melhor proposta financeira, 

mas sim a melhor proposta para toda a comunidade, inserindo nas suas condutas a 
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preocupação de preservar o erário e o meio ambiente, patrimônio tão importante quanto o 

primeiro. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verifica-se, portanto, que a divergência doutrinária quanto ao conceito de desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade talvez seja o ponto de menor relevância para o debate do 

tema, pois assim como justiça, democracia, função social etc.), comporta constantes 

reflexões, com influência de diversas variáveis. Porém, estabelecer uma agenda ou 

cronograma de ações visando a preservação ambiental, legitimado por uma macroeconomia 

que reoconheça os limites naturais à expansão das atividades econômicas e que consiga 

controlar ou tornar coerente a lógica social do consumismo, é ponto crucial ao próprio 

desenvolvimento econômico a longo prazo, já que sem os recursos naturais não se 

vislumbra qualquer desenvolvimento futuro. 

 

E na atuação do Poder Público, em seus procedimentos de compras e aquisição de 

serviços, pode vir a ser configurada a efetiva intervenção do Estado, em cumprimento à sua 

obrigação constitucional de regular o desenvolvimento nacional sustentável, sendo que, 

para tanto, efetiva inserção de norma cogente, obrigatória, com força a reprovar a conduta 

dos administradores deve vir a ser eregida, nos exatos moldes daquela utilizada para 

impulsionar a contratação de micro e pequenas empresas, verbi gratia. 
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